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Events

achevo Connect wordt weliswaar gelijk-
tijdig met de ALV gehouden, maar bui-
tenom het feit dat de vergadering offi-
cieel geopend en gesloten wordt, gaan 

er verder hooguit vijftien minuten naar wat formele 
zaken. De rest van de tijd is bedoeld om kennis op te 
doen én om te netwerken uiteraard.

Glazen poortjes
Gerard Klomp werkt als cybersecurity specialist voor 
Capgemini. Hij laat een filmpje zien waarbij iemand 
binnen twee seconden een toegangsbadge weet uit 
te lezen en waarna hij een seconde of tien later een 
toegangspoortje mee open krijgt. “Wie denkt dat dit 
echt kan?” vraagt Klomp aan de zaal. Er wordt wat 
overlegd. “Mij lukt het niet in twee seconden, maar 
wel in vijf”, lacht Klomp. Dat u het maar weet: die 
mooie glazen poortjes zijn voor een beetje hacker 
geen echte uitdaging meer. 

Algemene Leden Vergaderingen zijn doorgaans niet de plekken waar de meest spannende dingen 
gebeuren, maar Machevo Connect is een prettige uitzondering op die regel. Met een inspirerend 
programma vol goede sprekers is er al lang geen sprake meer van eindeloze vergaderingen, maar 
een interactief programma waar een ieder iets aan heeft. 

Joeri van der Kloet Overgenomen
Na nog een paar filmpjes vraagt Klomp om een vrij-
willig slachtoffer. De dame krijgt een laptop voorge-
schoteld en wordt gevraagd het mailprogramma te 
openen. Eén mail staat reeds klaar. Een typisch geval 
van een phishing, maar Klomp legt in vlot tempo uit 
hoe je dat kunt zien. En dan mag het slachtoffer toch 
op het linkje klikken dat in de email staat. Een paar 
tellen later zien we het slachtoffer levensgroot op het 
beamerscherm verschijnen. Zo snel kan een computer 
op afstand dus worden overgenomen.

Updates
Af en toe houdt Klomp een poll in de zaal. Door de 
toehoorders met hun smartphone te laten inloggen 
op een wifi-hotspot en verbinding te laten maken 
met de zogenaamde ‘Buzzmaster’, kunnen continu 
vragen worden ingetoetst die tussendoor worden 
beantwoord. Op polls kan gestemd worden en dat 
levert interessante resultaten op. Zo weet de helft van 
de toeschouwers niet zeker of ze ooit gehackt zijn. “Je 
hebt mensen die gehackt zijn en mensen die nog niet 
weten dat ze gehackt zijn”, verduidelijkt Klomp.
Dagvoorzitter Charles Groenhuijsen hoopt nog dat hij 
beter beschermd is tegen cybergeweld met z’n Mac, 
maar Klomp denkt daar anders over. “Nu ook in de 
zakelijke markt de Mac steeds vaker opduikt, wordt 
OS voor cybercriminelen een gewilder doelwit. De 
opbouw van OS is in principe veiliger dan Windows, 
maar daarvoor moet je toch ook echt je updates bij-
houden.”
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Steven de Boer van Sabic over wat duurzaamheid voor zijn 
bedrijf betekent.Machevo Connect werd dit jaar in Supernova in de Jaarbeurs georganiseerd.

Ethisch hacker Gerard Klomp, 
werkzaam voor Capgemini, 
over hoe simpel hacken soms 
kan zijn.
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Sabic
Steven de Boer van Sabic vertelt wat duur-
zaamheid voor zijn bedrijf betekent. “Als je 
kijkt naar deze grafieken, zie je dat de expo-
nentiële groei van de bevolking, het inko-
men, de hoeveelheid auto’s en andere zaken 
een enorme impact hebben op ons milieu. 
Dat heeft gevolgen voor hoe wij als bedrijf 
met energie en grondstoffen omgaan.”
De Boer vertelt over klimaatdoelstellingen, 
het voorkomen van ongelukken en (voor de 
chemie een belangrijk punt) de zogenaam-
de ‘zero pallet loss’. “We hebben te maken 
met plastic soepen in de oceanen. Onze 
zero pallet loss gaat over het feit dat wij wil-
len voorkomen dat onze granulaten op reis 
gaan naar plekken waar ze niet thuishoren.”
Volgens De Boer zal het de komende tijd in 
de industrie over de volgende drie punten 
gaan: “We moeten naar een fossielvrije eco- 
nomie toe. Ten tweede moeten we veel 
meer en beter gaan recyclen en ten derde 
zullen we op zoek moeten naar onze positie 
in de biobased economy.”

Blockchain
Charles Groenhuijsen sluit de dag af met 
de lezing ‘Wat verandert er nu echt voor de 
industrie?’. Hij begint zijn verhaal met een 
vraag: : “Wie is er hier goed voorbereid op 
de techniek van de toekomst?”. De uitkomst 
van de poll is direct zichtbaar. Vrijwel nie-
mand denkt echt goed te zijn voorbereid op 
de nieuwe techniek. Zo’n vijf procent weet 
van zichzelf dat ze helemaal niet goed zijn 
voorbereid. “Meer dan de helft van de be-
drijven die nu actief zijn, ontleent hun be-
staansrecht aan internet”, gaat Groenhuijsen 
verder. “De brandstof van de economie is al 
lang geen olie meer, maar data.”
De lezing gaat verder met het onderwerp 
Blockchain. “Heel simpel gezegd is Block-
chain een manier om data veilig, transpa-
rant, auditable en failproof te distribueren”, 
begint Groenhuijsen. Gebaseerd op hetzelf-

de principe als Bitcoin, zou Blockchain een 
vergelijkbare vlucht kunnen gaan nemen 
die we met internet hebben gezien. 
“Stel dat je een product fabriceert en dat je 
dat met containers tegelijk moet versche-
pen. Nu heb je te maken met allerlei bedrij-
ven en organisaties die een deeltje van dat 
proces regelen en beheren. Op het moment 
dat je via een transparant en veilig netwerk 
rechtstreeks contact hebt met je eindklant, 
kun je al die tussenpartijen weglaten”, voegt 
Groenhuijsen toe. Het klinkt interessant, 
maar ook vrij abstract. Voor de meeste toe-
hoorders iets om verder over door te lezen.

Netwerken
Ron van de Weer van VCC BV is tevreden 
met Machevo Connect. “Ik denk niet dat er 
veel verenigingen in deze branche zijn waar 
de opkomst net zo groot is als hier. Als je 
goede content combineert met een leuke 
locatie en een goede catering, komen men-
sen dus echt wel.”
Cynthia Meijer van Machevo kijkt ook met 
tevredenheid terug op de dag. “Belangrijk is 
dat mensen tijdens zo’n event ook kunnen 
netwerken. Daarom hebben we ook drie 
kwartier gepland voor de pauze, plus een 
uur na de laatste lezing om rustig met elkaar 
te kunnen praten.”
Voor volgend jaar staan er ook weer interes-
sante evenementen op de Machevo kalen-
der. Zo zal er zeer waarschijnlijk een excursie 
naar de kernreactor in Delft plaatsvinden en 
uiteraard wordt Industrial Processing weer 
georganiseerd. “Onze leden hebben in-
spraak in de organisatie van IP”, voegt Meijer 
toe. “Sterker nog, zo’n vijftig jaar geleden 
heette de IP de Machevo Beurs. We hebben 
dus een gemeenschappelijke geschiedenis.”
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De brandstof van de 
economie is al lang 
geen olie meer,  
maar data...

Geen ongeïnteresseerde toeschouwers, maar juist een handig gebruik van nieuwe technologie: vragen stellen 
en op polls stemmen via je browser.

Dagvoorzitter en spreker Charles Groenhuisen in 
gesprek met een van de vragenstellers.


